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VERKSAMHETSÅRET 2020





SAMVERKAN I KRIS

- Det lokala IT-bolaget Optidev utvecklade en app på två dagar åt Borås 
Stad för att gymnasiestudenter skulle kunna äta gratis lunch på 
stadens restauranger.

-Uteserveringarna fick ställas ut tidigare och markavgiften lyftes bort 
av Borås Stad.

-Högskolan i Borås ställde om till distansutbildning på i princip två 
dagar, något som man själva pratat om skulle ta flera år att genomföra.

-Under ett par dagar i april så färgsatte Borås City stan med hjälp av 
lokala konstnärer. Konstverken pryder fönstren på de lokaler som idag 
står tomma. Brunpapp byts mot färg och konst för att sprida glädje och 
hopp i dessa tider, samtidigt som kulturen uppmärksammas, som 
drabbats hårt av inställda arrangemang och utställningar.

-Boråsregionens Kompetensforum där Borås Näringsliv är med och alla 
utbildningsväsen samt region och stad har varvat upp och haft 
veckomöten och gjort en rad snabba insatser för att stötta i dessa tider. 

-Företagsakuten i samverkan mellan staden och Företagarna drogs 
igång på kort tid med kostnadsfri rådgivning från näringslivsenheten 
och representanter från lokala företag.

-Genom vårt gemensamma bolag Borås TME där representanter för 
Borås Näringsliv sitter i styrelsen har vi en jätteviktig röst i dessa tider 
genom att direkt kunna ge näringslivet och företagarnas perspektiv till 
de ledande politikerna. Den dialogen gör att man ser varandras 
perspektiv.



BORÅSAMBASSADÖR 2020

NADIM GHAZALE
Utnämndes digitalt på Borås födelsedag 29 juni

Fotot: Caesar Segergren Borås Tidning



ÅRETS STUDENTSTAD 2020/2021
Ur juryns motivering:

Det som stack ut när juryn gjorde ett platsbesök i Borås är 
samarbetet i Studentstad Borås och hur det förbättrat tillvaron 
för studenterna.

Studenternas röst hörsammas, dels i arbetet att utveckla 
utbildningen, men också i arbetet i att utveckla Borås som stad.

Även näringslivet måste nämnas som en viktig part som 
förbättrar vardagen och framtiden för dem som studerar här, 
säger Matilda Strömberg, ordförande för Sveriges förenade 
studentkårer.



Borås Växer Norr 14-15 sep 2020

Workshop
Borås Stad och Borås Näringsliv, genom Partnerskapet 
Borås TME och tillsammans med Fastighetsägarna GFR 
bjöd in politiker, tjänstemän, byggare, fastighetsägare, 
investerare, goda grannar samt förenings- och 
näringsliv till två halvdagar fyllda med 
inspirationsföreläsningar & workshops.

Målet var att tillsammans, och under ledning av externa 
processledare i form av arkitekter från Sweco, rita vår 
gemensamma karta över området Borås Norr.



Borås Växer Norr 8 dec 2020

Presentation
Närmare 100 morgonpigga och engagerade deltagare fick 
via Zoom ta del av Swecos slutpresentation från tidigare 
workshops i Borås Växer Norr.
PeGe Hillinge på plats och Thorbjörn Andersson via Zoom 
guidade oss genom resultatet.

Med på plats och med säkert avstånd fanns även
Anna Liljenby, Hanna Lassing, Johan Ekegren och Richard 
Mattsson som representanter från projektgruppen. En 
grupp  som även består av Helena Ransjö Alcenius, Patrik 
Hjert samt Christer Södeliden.



Borås Möts 2 st
Under 2020 avvaktade vi men när 2021 kom 
så ställde även vi om.
Det visade sig att digitala Borås Möts 
kommer bli ett fantastiskt komplement till 
fysiska nätverksträffar som är här för att 
stanna.

19 jan 2021,
Information om järnvägen från Borås Stad

18 mars 2021,
Föredrag med Årets Boråsambassadör Nadim Ghazale



SAMRÅDSARENAN (SRA)

3-4 mars 2020, Varberg
Fokus stadsutveckling i ledning av 
Samhällsbyggnadschef Jonas Ward 
med kollegor.

26 aug 2020, Navet, Borås
Huvudämnet var omställningar och 
möjligheter inom ramen Covid-19.



Arbetsgrupper
Grundskolan
Rektorsluncherna 2 ggr under året

Studentstad Borås
Näringsliv, Kultur & Nöje, Studentbostäder

Förbättrat Företagsklimat
Arbetsgrupp med bl a Borås Stad, Borås Näringsliv, Företagarna, 
Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier

Kompetensforum Boråsregionen
Arbetsgrupp kring kompetens drivs av Boråsregionen

Marknadsgruppen
Arbetsgrupp som lagt en plan för hur Borås Näringsliv ska bli 
ännu mera synliga och kunna knyta än fler företag till oss

Borås 400 år
Kraftsamling gällande näringslivets bidrag för Jubileumsåret

Föreningsforum
Samverkan med föreningar i staden samt serviceorterna

Boråsambassadören
Nomineras av boråsaren, koras varje år i samband med Borås 
födelsedag 29 juni

Näringslivsdagen
Borås Näringsliv huvudarrangör tillsammans med Borås Stad

Integrationsgruppen
Arbetsgrupp med syfte att integrera personer till 
arbetsmarknaden



VISION BORÅS 2025
Borås Stads vision Borås 2025 ska 
fräschas upp med nytt innehåll. 

För åtta år sedan, 2012, fick Borås en 
vision som skulle ta ut riktningen för 
såväl stad som landsbygd fram till 2025.
Visionen antogs av Kommunfullmäktige 
och var resultatet av en omfattande 
dialog med invånare, näringsliv och 
civilsamhälle.

Borås Näringsliv har i styrelsen arbetat 
igenom och lämnat input till den 
reviderade visionen.





TACK JESSICA!

Jessica Till anställdes feb 2019
Unik tjänst
Samfinansieras av Borås Stad 
(Grundskoleförvaltningen), Borås TME och Borås 
Näringsliv.

Jessica Till, Verksamhetsansvarig
Borås Näringslivs AB
0707-363986
jessica.till@borasnaringsliv.se
Viskastrandsgatan 1, 506 30 Borås
borasnaringsliv.se
www.linkedin.com/company/boråsnäringsliv



FOKUS 2021 BORÅS NÄRINGSLIV

- Borås 400 år!
- Fortsatt arbete i arbetsgrupper
- Medlemsdialog och medlemsvärvning
- Öka kännedomen om Borås Näringsliv
- Fortsätta utveckla den goda samverkan med staden och högskolan
- Support till besök- och näringslivet



Det med staden gemensamt ägda bolaget:



BORÅS TME 2020



Gianno
Versace 
Retrospective

fick vara kvar 
till augusti 2020



Året då det 
gröna var det 

Intresset för 
naturturism, 
hemester och 
svemester
ökade mest av 
alla 

och aktiviteter



Turistekonomisk omsättning 2020

Analys:

Preliminärt resultat 2020 landar på 
380 MSEK. 

Historiskt varit en stadigt 
uppåtgående trend under bolagets 
10-åriga historia. 

Generellt en utmaning att få 
besökare att bo över, då många 
reseanledningar är endagsutflykter. 
Därmed är TEM på relativt låg nivå 
jämfört med andra städer av Borås 
storlek.
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Turistekonomisk omsättning

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB



Antal reseanledningar 2020

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2015 2018 2019 2020

Antal reseanledningar

Fasta besöksmål Årligt återkommande evenemang Kongresser Tillfälliga evenemang

Mätetalet byggs upp genom att räkna antalet 
reseanledningar enligt de specade kategorierna. För 
att räknas till reseanledning, skall minst 30% vara 
turister.

Analys:

Stor minskning av antalet reseanledningar. Nästan 
enbart fasta besöksmål kvar, då i princip alla 
kongresser och evenemang blivit inställda under 
året. 

No Limit är med som enda tillfälliga 
reseanledningen tillsammans med en kongress.

Mycket av Borås reseanledningar bygger på 
tillfälliga evenemang/kongresser och finns relativt 
få fasta reseanledningar.

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB



Gästnätter under året
Ansvarig: Anna

Analys
Utbrott Covid-19

Föreslagna åtgärder

Källa: SCB

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

2020 15 135 13 846 8 930 4 213 6 248 7 808 19 372 13 185 11 350 14 016 5 913 4 758

2021 4 453
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